Zápis VV ČSRU

VÝKONNÝ VÝBOR
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE
Zápis č. 05/2019 z jednání VV dne 23. května 2019
Místo jednání: Praha, Stadion Na Markétě
Účastníci: Výkonný výbor: Dušan Palcr (DP), Roman Rygl (RR), Pavel Syrový (PS),
Kamil Vrubl (KV), Marek Fořt (MF), Matěj Rázga (MR), Alexander
Křížek (AK)
Hosté:
Pavel Myšák (PM), Ondřej Mikeska (OM), Antonín Brabec (AB), Karel Ševčík (KŠ)
Omluveni: Projednávané body:
1. Finance
- PM informoval VV o aktuálním stavu čerpání rozpočtu ČSRU a o obdržení dotace z MŠMT,
program Talent na rok 2019 a to ve stejné výši jako v roce předcházejícím. Dále PM informoval
VV o finančních výsledcích (výkazech) za rok 2018 a o závěru nezávislé auditorské společnosti,
která provedla kontrolu dne 31.5.2019. Konečný výrok auditorů je bez výhrad.
Usnesení: VV bere na vědomí.

2. Sportovní úsek
- AB informoval VV o možné participaci ČSRU na různých vzdělávacích programech formou
stáží trenérů a rozhodčích v zahraničí (Francie, Jižní Amerika, Anglie) a dále o krátkodobých a
dlouhodobých stážích hráčů. .
- Dále AB informoval VV o změnách ve složení hráčského kádru týmu Dukla 7s a doporučil
jeho rozšíření zejména z důvodu mnoha absencí hráčů a to například kvůli zraněním, studijním
povinnostem.
- Dále AB informoval o záměru znovu zavedení Akademie 7s. DP v tomto bodě zmínil
představu o obecném směřováním rugby v rámci nastavení krátkodobých a dlouhodobých cílů,
ke kterým se bude směřovat.
- Dále AB informoval VV o složení trenérů XV reprezentace mužů a žen. V tomto bodě také
zhodnotil fungování hlavního trenéra reprezentace týmu Dukly Phila Hopkinse.
- AB informoval VV o fungování a složení sportovní komise a poradní komise. V tomto bodě
zmínil také obecné směřování těchto komisí v rámci profesionálního sportovního úseku ČSRU.
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Návrhy na případné změny ve struktuře těchto komisí apod. AK vznesl připomínku, že by se
VV mohl zamyslet nad obecnou organizační strukturou ČSRU, definováním kompetencí pro
jednotlivé úseky v rámci této struktury a nastavením adekvátního fungování těchto úseků.
Usnesení: VV pověřil PM sestavením návrhu členů pracovní komise, která bude mít za úkol
prověření veškerých aktuálně uzavřených smluv mezi ČSRU a jinými subjekty a prověření
skutečnosti, že jsou smluvně ošetřeny veškeré potřebné náležitosti. VV pověřuje PM projednáním
možnosti uzavření smlouvy mezi ČSRU a ASC Dukla.
3. Marek Loutocký- proplacení nákladů
- PM informoval VV o celkových nákladech spojených se zraněním Marka Loutockého při
reprezentačním utkání proti Holandsku.
Usnesení: VV schvaluje proplacení nákladů spojených s účastí, cestovným a náklady na léčbu,
stejně jako polovinu výše nákladů spojených s ušlou mzdou během rekonvalescence hráče.

4. Nominace delegáta ČSRU na jednání VH ČUS
- PM informoval u chystané VH v rámci ČUS.
Usnesení: VV pověřil PM účastí na této VH.

5. Marketing
- PM informoval VV o žádosti společnosti Apogeo o vstupenky na utkání ČR vs New Zealand
Ambassadors. KŠ v reakci na uvedené skutečnosti navrhl navýšení sponzoringu ze strany firmy
Apogeo v rámci budoucí spolupráce s ČSRU.
- PM informoval VV o ukončení spolupráce se společností LOM a to na žádost této společnosti.
- KŠ informoval VV o stavu smluvních dohod a budoucím směřováním s firmami Ondrášovka,
SBP a X-Media. VV se v tomto bodě shodl na tom, že je obecně důležité vytvářet takové zápasy
či soutěže, které budou svým charakterem atraktivní pro získání dalších sponzorů.
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Usnesení: VV pověřuje AK a KŠ projednáním požadavku společnosti Apogeo přímo s jejich
zástupci. VV pověřuje DP podpisem smluv se společnostmi Ondrášovka, X-MEDIA a SBP.

6. Žádost o záštitu ČSRU
-

PM informoval VV o žádosti o záštitu RC Tatra Smíchov nad akcí Rugby Prague Sevens,
která se uskuteční 19-21. července 2019 na hřišti výše uvedeného klubu.
PM informoval VV o žádosti o záštitu RC Olomouc nad mládežnickým turnajem, který se
uskuteční 28.9. 2019 v Olomouci a o žádosti o použití loga ČSRU.

Usnesení: VV schvaluje všechny výše uvedené žádosti.
7. Komise – úprava systému
-

KV navrhl úpravu systému komisí ČSRU.

Usnesení: VV bere předložený návrh na vědomí. K uvedenému návrhu se vyjádří do 17.6. 2019.

8. Kemp U18 Rugby Europe
-

PM předložil VV finální rozpočet kempu U18, který se v Praze uskutečnil v dubnu 2019.
Rozpočet po finálním uzavření akce je přebytkový.

Usnesení: VV schvaluje předložený rozpočet.

9. Komise Rugby Europe Age grade, development and competition
- Neville Parry informoval VV o ukončení jeho členství v komisi.

Usnesení: VV navrhuje na jeho místo Marka Fořta a pověřuje PM zpracováním této žádosti o změnu
na Rugby Europe.
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10. Valná hromada ČSRU
-

VV projednal organizační záležitosti kolem jednání Valné hromady, která se uskuteční
v neděli 9. června na stadionu Markéta.

Usnesení: VV pověřuje PM rozesláním potřebných podkladů na kluby a dále také zařazením bodů
Organizační směrnice a Marketingová spolupráce s kluby mezi body jednání Konference Českého
Ragby.

V Praze dne 23. května 2019
Zapsal: Ondřej Mikeska
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